
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ  ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูล 

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดหกเดอืน

สิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการ

จดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34  

เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล 

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักลา่วจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใชว้ธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

บุญเลิศ  กมลชนกกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 

กรุงเทพมหานคร 

11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 22,035,017 19,110,325 2,821,172 2,205,279

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการเบกิถอนภายในหนึงปี 631,582 396,951 - -

เงนิฝากประจาํทคีรบกําหนดเกนิกวา่ 3 เดอืน 838,137 882,186 - 300,000

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 6 8,280,242 6,818,112 4,288,761 3,692,174

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการอนื 601,099 562,545 111,596 104,536

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.5 170,809 168,552 5,838,491 8,679,067

สว่นของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอนื

ทถีงึกําหนดรบัชาํระภายในหนึงปี - 70,132 - 70,132

สว่นของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดรบัชาํระภายในหนึงปี 16.6 - - 453,570 453,570

อะไหล่และวสัดุสาํรองคลงั - สุทธิ 1,109,317 1,032,958 - -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 11,895 14,340 - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 810,772 822,757 104,310 103,212

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 34,488,870 29,878,858 13,617,900 15,607,970

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการเบกิถอนเกนิกวา่หนึงปี 122,742 124,113 - -

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอนื - 20,868 - 20,868

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.6 53,760 - 24,190,249 26,235,759

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 7 - - 9,825,860 9,597,689

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 8 (ก) 492,035 564,929 22,500 -

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 8 (ข) 596,697 500,328 576,123 533,070

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 10,149 4,902 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 82,686,993 80,300,238 628,208 648,569

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 9 1,358,567 1,175,768 111,568 118,530

คา่ความนิยม 1,169,903 1,169,903 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 9 11,790,885 11,779,174 522,082 541,343

เงนิมดัจาํคา่ซอืทดีนิ 428,446 545,463 - -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 220,324 418,118 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 270,693 252,575 8,906 9,138

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 5,456,693 3,960,642 811,548 805,885

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 104,657,887 100,817,021 36,697,044 38,510,851

รวมสินทรพัย์ 139,146,757 130,695,879 50,314,944 54,118,821

กรรมการ _____________________________________

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11 10,056,218 15,040,160 5,200,000 9,134,862

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 10 6,085,042 5,641,053 234,768 392,325

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการอนื 40,500 39,605 40,500 39,605

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 11 2,045,119 1,336,452 - -

สว่นของหุน้กูท้ถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 12 4,597,222 3,697,280 2,698,995 2,699,054

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 16.7 695,000 671,500 - -

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเชา่ทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี 83,035 85,677 9,837 11,447

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 36,812 14,255 36,138 -

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 208,458 133,995 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 268,860 333,175 7,379 33,601

รวมหนีสินหมุนเวียน 24,116,266 26,993,152 8,227,617 12,310,894

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 11 41,082,595 29,138,438 3,000,000 3,000,000

หุน้กู ้- สุทธิ 12 26,226,406 28,117,575 13,444,107 13,436,160

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.7 757,000 1,104,500 - -

หนีสนิตามสญัญาเชา่ 1,060,452 861,838 97,558 100,387

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 3,144,093 3,439,393 - -

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 368,222 381,775 - -

ประมาณการหนีสนิขนัตําทตีอ้งจา่ย

ตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า 286,922 291,760 231,708 235,642

ประมาณการหนีสนิการรอืถอนสนิทรพัย์ 352,815 347,550 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 457,339 451,947 44,530 45,691

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 224,539 263,869 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 73,960,383 64,398,645 16,817,903 16,817,880

รวมหนีสิน 98,076,649 91,391,797 25,045,520 29,128,774

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั 2,700,000,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 2 บาท 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,606,900,000 หุน้ ชําระแลว้เต็มมลูคา่ 5,213,800 5,213,800 5,213,800 5,213,800

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 9,644,040 9,644,040 9,644,040 9,644,040

หุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน 7,951,674 7,951,674 7,951,674 7,951,674

ทุนสาํรองอนื - การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5,123 5,123 2,406 2,406

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 411,705 411,705 411,705 411,705

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 7,309,259 6,656,743 2,081,937 1,766,422

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (1,747,267) (2,412,816) (36,138) -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 28,788,334 27,470,269 25,269,424 24,990,047

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 12,281,774 11,833,813 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 41,070,108 39,304,082 25,269,424 24,990,047

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 139,146,757 130,695,879 50,314,944 54,118,821

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 11,475,443 11,243,117 109,474 119,354

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (8,885,352) (9,033,096) (75,899) (79,383)

กาํไรขนัต้น 2,590,091 2,210,021 33,575 39,971

รายไดอ้นื 44,867 76,183 768,071 531,794

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (409,272) (485,682) (97,192) (71,772)

กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลยีน 327,113 201,614 204,955 (47,389)

ตน้ทนุทางการเงนิ (945,304) (326,614) (291,096) (163,170)

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (9,193) 26,562 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,598,302 1,702,084 618,313 289,434

ภาษเีงนิได้ (127,597) (20,474) 177 241

กาํไรสาํหรบังวด 1,470,705 1,681,610 618,490 289,675

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทนุ

   ในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของ

สญัญาอนุพนัธเ์พอืป้องกนัความเสยีง - สุทธจิากภาษี (649,122) 119,553 (36,138) -

การจดัประเภทรายการจากสํารองกจิกรรม

ป้องกนัความเสยีงไปยงักําไรขาดทนุ - สุทธจิากภาษี 173,191 119,355 - -

ส่วนแบ่งขาดทนุเบด็เสรจ็อนืจากเงนิลงทนุในการรว่มคา้ (13,629) (3,093) - -

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ 126,881 (407,769) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,108,026 1,509,656 582,352 289,675

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,021,979 1,017,129 618,490 289,675

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 448,726 664,481 - -

1,470,705 1,681,610 618,490 289,675

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 793,765 772,707 582,352 289,675

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 314,261 736,949 - -

1,108,026 1,509,656 582,352 289,675

กาํไรต่อหุ้น บาท บาท บาท บาท

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.35 0.35 0.20 0.07

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 21,928,443 22,466,040 250,327 209,570

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (17,012,204) (17,943,480) (177,087) (136,891)

กาํไรขนัต้น 4,916,239 4,522,560 73,240 72,679

รายไดอ้นื 72,427 168,524 1,477,202 1,467,445

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (820,536) (961,877) (162,566) (190,910)

กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลยีน 629,416 (10,950) 568,691 18,887

ตน้ทุนทางการเงนิ 13 (2,282,512) (1,856,808) (660,394) (329,074)

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 8 41,095 53,708 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,556,129 1,915,157 1,296,173 1,039,027

ภาษเีงนิได้ 14 (237,182) (74,372) (232) 2,239

กาํไรสาํหรบังวด 2,318,947 1,840,785 1,295,941 1,041,266

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุน

   ในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของ

สญัญาอนุพนัธเ์พอืป้องกนัความเสยีง - สุทธจิากภาษี (279,159) (1,525,621) (36,138) -

การจดัประเภทรายการจากสาํรองกจิกรรม

ป้องกนัความเสยีงไปยงักําไรขาดทุน - สุทธจิากภาษี 370,821 252,690 - -

สว่นแบ่งกําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อนืจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 8 (ข) 15,890 (23,195) - -

ผลตา่งของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 675,493 196,331 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 3,101,992 740,990 1,259,803 1,041,266

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,632,942 1,097,837 1,295,941 1,041,266

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 686,005 742,948 - -

2,318,947 1,840,785 1,295,941 1,041,266

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,298,491 472,678 1,259,803 1,041,266

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 803,501 268,312 - -

3,101,992 740,990 1,259,803 1,041,266

กาํไรต่อหุ้น บาท บาท บาท บาท

กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 0.55 0.34 0.42 0.32

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พนับาท

สาํรองหุ้น

เพอืโครงการ

ส่วนแบ่ง การเปลียนแปลง

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผลประโยชน์ ทุนสาํรองอืน จดัสรรแล้ว สาํรองรายการ กาํไร(ขาดทุน) ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทีมีลกัษณะ พนักงานโดย - การจ่ายโดย - สาํรองตาม การแปลง ป้องกนั เบด็เสรจ็อืน ของบริษทัใหญ่ อืนของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั คลา้ยทุน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน ความเสียง จากการร่วมค้า ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ตามทีรายงานไว้เดิม 5,213,800 9,644,040 7,951,674 (160,190) 123,005 334,427 5,993,594 (837,294) - - (118,655) (955,949) 28,144,401 10,532,862 38,677,263

ผลกระทบของการนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิใหม่

มาถอืปฏบิตัคิรงัแรก - - - - - - (68,682) - (1,012,122) (39,439) - (1,051,561) (1,120,243) (794,204) (1,914,447)

ยอดคงเหลือต้นงวด 

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

- ปรบัปรงุใหม่ 5,213,800 9,644,040 7,951,674 (160,190) 123,005 334,427 5,924,912 (837,294) (1,012,122) (39,439) (118,655) (2,007,510) 27,024,158 9,738,658 36,762,816

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

สาํรองหุน้เพอืโครงการผลประโยชน์

พนักงานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 108 - - - - - - - - 108 - 108

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - - 22,188 - - - - - - - 22,188 - 22,188

การซอืเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - - 386,061 386,061

ดอกเบยีจ่ายหุน้กูด้อ้ยสทิธิ

ทมีลีกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - (199,452) - - - - - (199,452) - (199,452)

เงนิปันผล 15 - - - - - - (573,518) - - - - - (573,518) - (573,518)

เงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - - (363,515) (363,515)

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 1,097,837 188,490 (790,454) (23,195) - (625,159) 472,678 268,312 740,990

ยอดคงเหลือสินงวด 

วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 5,213,800 9,644,040 7,951,674 (160,082) 145,193 334,427 6,249,779 (648,804) (1,802,576) (62,634) (118,655) (2,632,669) 26,746,162 10,029,516 36,775,678

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขอ้มูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

7



บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พนับาท

ส่วนแบ่ง การเปลยีนแปลง

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ทุนสาํรองอืน จดัสรรแล้ว สาํรองรายการ กาํไร(ขาดทุน) ส่วนได้เสีย รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทีมีลกัษณะ - การจ่ายโดย - สาํรองตาม การแปลง ป้องกนั เบด็เสรจ็อืน ของบริษทัใหญ่ อืนของส่วน ผู้เป็นเจ้าของของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว หุ้นสามญั คลา้ยทุน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน ความเสียง จากการร่วมค้า ในบริษทัย่อย ของเจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,213,800 9,644,040 7,951,674 5,123 411,705 6,656,743 (840,038) (1,421,821) (52,282) (98,675) (2,412,816) 27,470,269 11,833,813 39,304,082

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ดอกเบยีจ่ายหุน้กูด้อ้ยสทิธิ

ทมีลีกัษณะคลา้ยทุน - - - - - (198,356) - - - - - (198,356) - (198,356)

เงนิปันผล 15 - - - - - (782,070) - - - - - (782,070) - (782,070)

เงนิปันผลของบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - - (355,540) (355,540)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - 1,632,942 656,579 (6,920) 15,890 - 665,549 2,298,491 803,501 3,101,992

ยอดคงเหลือสินงวด 

วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 5,213,800 9,644,040 7,951,674 5,123 411,705 7,309,259 (183,459) (1,428,741) (36,392) (98,675) (1,747,267) 28,788,334 12,281,774 41,070,108

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตอ่)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พนับาท

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

สาํรองหุ้น ขาดทุน

เพือโครงการ เบด็เสรจ็อืน

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผลประโยชน์ ทุนสาํรองอืน จดัสรรแล้ว สาํรองรายการ

ทุนทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทีมีลกัษณะ พนักงานโดย - การจ่ายโดยใช้หุ้น - สาํรองตาม ป้องกนั รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว หุ้นสามญั คลา้ยทุน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ความเสียง เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามทีรายงานไว้เดิม 5,213,800 9,644,040 7,951,674 (77,101) 60,067 334,427 1,665,691 - 24,792,598

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัคิรงัแรก - - - - - - (1,911) - (1,911)

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 5,213,800 9,644,040 7,951,674 (77,101) 60,067 334,427 1,663,780 - 24,790,687

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวดหกเดือน

สินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

สาํรองหุน้เพอืโครงการผลประโยชน์พนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - 108 - - - - 108

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - - - 9,728 - - - 9,728

ดอกเบยีจ่ายหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - (199,452) - (199,452)

เงนิปันผล 15 - - - - - - (573,518) - (573,518)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 1,041,266 - 1,041,266

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 5,213,800 9,644,040 7,951,674 (76,993) 69,795 334,427 1,932,076 - 25,068,819

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,213,800 9,644,040 7,951,674 - 2,406 411,705 1,766,422 - 24,990,047

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวดหกเดือน

สินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ดอกเบยีจ่ายหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - (198,356) - (198,356)

เงนิปันผล 15 - - - - - - (782,070) - (782,070)

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - - - 1,295,941 (36,138) 1,259,803

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 5,213,800 9,644,040 7,951,674 - 2,406 411,705 2,081,937 (36,138) 25,269,424

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,556,129 1,915,157 1,296,173 1,039,027

รายการปรบัปรุง

- ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย 9 2,608,317 2,716,689 52,447 49,396

- ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื

  และหุน้กูร้อตดับญัชี 13 21,329 20,131 7,888 7,809

- ค่าเผอือะไหล่และวสัดุสํารองคลงัเคลอืนไหวชา้ 28,980 28,980 - -

- ขาดทุน(กําไร)จากการขายและตดัจําหน่าย

 อาคารและอุปกรณ ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 5,574 9,439 (178) -

- ดอกเบยีรบั (52,181) (123,282) (703,938) (448,683)

- ดอกเบยีจ่าย 1,581,182 1,660,861 438,511 319,463

- ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 26,635 28,172 1,763 11,193

- ค่าใชจ้่ายพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 14,060 - 1,899

- ขาดทุน(กําไร)จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึ 4 241,213 200,675 (371,855) (17,226)

- เงนิปันผลรบั - - (658,913) (1,018,248)

- ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

  และการร่วมคา้ 8 (41,095) (53,708) - -

การเปลยีนแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (786,339) (563,359) (181,367) (120,782)

- อะไหล่และวสัดุสํารองคลงั (86,412) (12,827) - -

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 17,132 70,791 5,037 9,192

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (47,868) 204,398 (1,347) (12,887)

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื (206,705) 1,243,448 (192,742) (47,853)

- หนสีนิหมุนเวยีนอนื (68,591) (91,894) (26,222) (8,709)

- ประมาณการหนีสนิขนัตําทตีอ้งจ่าย

  ตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า (9,789) (9,858) (7,854) (7,909)

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (21,358) - (2,924) -

- หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื (17,562) (8,585) - -
   

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 5,748,591 7,249,288 (345,521) (244,318)

- เงนิสดรบัดอกเบยี 37,591 107,454 183,771 97,337

- เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (201,900) (62,880) (6,135) (4,343)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 5,584,282 7,293,862 (167,885) (151,324)

ขอ้มูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จํากดัในการเบกิถอนเพมิขนึ (233,260) (26,439) - -

เงนิฝากประจําทคีรบกําหนดเกนิกวา่ 3 เดอืนลดลง(เพมิขนึ) 44,049 224,457 300,000 (500,008)

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะสนั

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.5 - 73,188 3,814,124 73,188

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.5 (43,057) (23,467) (413,115) (486,451)

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาว

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.6 12,000 - 2,271,285 126,785

เงนิสดจ่ายเพอืเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.6 (24,960) - (454,382) (2,725,303)

เงนิสดรบัชาํระคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการอนื 91,000 69,000 91,000 69,000

เงนิสดจ่ายเพอืการรวมธุรกจิ - สุทธจิากเงนิสดทไีดม้า - (1,699,880) - -

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัย่อย 7 (109,297) - (228,171) (23,310)

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัร่วม 8 (ก) (22,500) - (22,500) -

เงนิสดรบัจากการลดทุนของบรษิทัร่วม 8 (ก) 97,102 137,688 - -

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในการร่วมคา้ 8 (ข) (7,599) - (849) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (3,448,681) (2,350,405) (10,570) (15,083)

เงนิสดจ่ายดอกเบยีเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (107,975) (31,148) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (16,199) (179,026) (1,314) (5,046)

เงนิสดรบัจากการขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 5,274 817 771 -

เงนิสดจ่ายมดัจําค่าซอืทดีนิ (25,483) - - -

เงนิสดรบัชาํระคนืเงนิมดัจําค่าซอืทดีนิ 142,500 - - -

เงนิสดจ่ายเพอืการพฒันาโครงการ (1,259,666) (156,870) - -

เงนิปันผลรบั 9,459 24,581 785,913 1,459,250

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (4,897,293) (3,937,504) 6,132,192 (2,026,978)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 1,526,725 - - -

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (6,796,140) (3,000,000) (3,940,139) (3,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 12,384,639 3,000,000 - 3,000,000

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 (703,776) (526,480) - -

เงนิสดจ่ายเพอืไถ่ถอนหุน้กู้ 12 (999,990) (2,199,990) - -

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื (322,334) - - -

เงนิสดจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.7 (324,000) (284,500) - -

เงนิสดจ่ายหนีสนิตามสญัญาเชา่ (43,847) (31,736) (5,854) (17,279)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (782,070) (573,518) (782,070) (573,518)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (336,789) (610,094) - -

เงนิสดจ่ายดอกเบยีหุน้กูด้อ้ยสทิธทิมีลีกัษณะคลา้ยทุน (198,356) (199,452) (198,356) (199,452)

เงนิสดจ่ายดอกเบยี (1,486,867) (1,568,661) (440,577) (317,025)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,917,195 (5,994,431) (5,366,996) (1,107,274)

ขอ้มูลทางการเงินรวม ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั บ.ีกริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ 2,604,184 (2,638,073) 597,311 (3,285,576)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 19,110,325 21,161,170 2,205,279 8,705,265

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด 320,508 42,718 18,582 6,802

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 22,035,017 18,565,815 2,821,172 5,426,491

ขอ้มูลเพิมเติม :

รายการทไีม่ใชเ่งนิสดทมีสีาระสําคญั :

เจา้หนีจากการซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,244,888 13,752,464 1,029 6,319

เงนิปันผลคา้งจ่าย 10 19,480 - - -

การไดม้าซงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 9 238,505 183,696 2,115 139,315

เจา้หนีจากการลงทุนในการร่วมคา้ 19,758 - 19,758 -

โอนลูกหนอีนืไปเป็นเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 23,010 - 23,010 -

โอนเงนิมดัจําค่าซอืทดีนิไปเป็นทดีนิ - 321,511 - -

โอนเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งไปเป็นอาคารและอุปกรณ์ 4,479 - - -

โอนลูกหนอีนืไปเป็นอาคารและอุปกรณ์ 39,547 - - -

โอนเงนิจ่ายล่วงหน้าเพอืการพฒันาโครงการไปเป็นทดีนิ 57,193 75,205 - -

โอนอุปกรณ์ไปเป็นอะไหล่และวสัดุสํารองคลงั 93,100 - - -

โอนทดีนิไปเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 5,246 - - -

โอนอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 48,917 - - -

โอนอะไหล่และวสัดุสํารองคลงัไปเป็นอุปกรณ์ 9,259 - - -

ขอ้มูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

13 

 

1 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณี 

ทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

1) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

ซึง่ถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการ

ไม่ไดร้บัผลกระทบทีม่สีาระสาํคญัจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนสาํหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 

 

2) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 3 

 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 

ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ีมาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้ 

 

การปฏิรปูอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 

กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรับรายการที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนอตัรา

ดอกเบีย้อา้งองิ  
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มาตรการผ่อนปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2  ไดแ้ก่ 

• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหน้ีสนิทางการเงนิ (รวมถึง

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการกําหนดกระแสเงินสด 

ตามสญัญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรบัรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

ในงบกําไรขาดทุนทนัท ีทัง้น้ี กจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลี่ยน

เกณฑก์ารกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนให้กิจการยงัสามารถใช้การบัญชป้ีองกันความเสี่ยงสําหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่ความสมัพนัธ์ของการ

ป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ ทัง้น้ี กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของความไม่มปีระสทิธผิล 

 

TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างไร 

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใชอ้ตัราดอกเบี้ยอ้างองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวของกจิการ

ในช่วงการเปลีย่นแปลง 

 

4 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

กลุ่มกจิการเปิดเผยส่วนงานทีร่ายงานสองส่วนงาน อนัประกอบดว้ย ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าและธุรกจิอื่น 

 

1) ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า : ส่วนงานน้ีเกี่ยวข้องกบัการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานรฐับาลและ 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

2) ธุรกจิอื่น : ส่วนงานน้ีเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิเพื่อการลงทุน การบํารุงรกัษาและการใหบ้รกิารในโรงไฟฟ้า 

 

คณะกรรมการบริษัทประเมนิผลการดําเนินงานโดยพิจารณาจากผลกําไรก่อนภาษีแยกตามส่วนงาน ซึ่งใช้มาตรฐานในการวดัผล 

การดําเนินงานเช่นเดยีวกบัการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิรวม 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต  ปรบัปรงุรายการ  

 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน ระหว่างกนั รวม  

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดต้ามส่วนงาน 22,621,287 497,732 (1,190,576) 21,928,443 

     

กําไรจากการดําเนินงาน 4,521,455 1,948,686 (1,724,776) 4,745,365 

ดอกเบีย้รบั 91,430 1,095,790 (1,135,039) 52,181 

ตน้ทุนทางการเงนิ (2,303,375) (1,204,544) 1,225,407 (2,282,512) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ - 41,095 - 41,095 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 2,309,510 1,881,027 (1,634,408) 2,556,129 

ภาษเีงนิได ้ (237,219) 37 - (237,182) 

กําไรสุทธ ิ 2,072,291 1,881,064 (1,634,408) 2,318,947 

     

ผลกระทบจากขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้    241,213 

กําไรสุทธจิากการดําเนินงานปกต*ิ    2,560,160 

     

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย  2,579,474 60,862 (32,019) 2,608,317 

     

สนิทรพัย์ถาวรจําแนกตามส่วนงาน 82,334,380 628,038 (275,425) 82,686,993 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้    1,088,732 

สนิทรพัย์ไม่จําแนกตามส่วนงาน    55,371,032 

สนิทรพัย์รวมในขอ้มลูทางการเงนิรวม    139,146,757 

 

* คือกําไรสุทธิที่ไม่รวมรายการกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้น และรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงาน 

อย่างสมํ่าเสมอ 

 

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายไดส้าํหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต   

 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 21,881,320 - 21,881,320 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 45,123 2,000 47,123 

รวม 21,926,443 2,000 21,928,443 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ธรุกิจผลิต   

 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 61,197 - 61,197 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 44,082 145,048 189,130 

รวม 105,279 145,048 250,327 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต  ปรบัปรงุรายการ  

 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน ระหว่างกนั รวม  

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดต้ามส่วนงาน 23,169,288 510,575 (1,213,823) 22,466,040 

     

กําไรจากการดําเนินงาน 3,847,397 1,294,237 (1,546,659) 3,594,975 

ดอกเบีย้รบั 115,563 737,389 (729,670) 123,282 

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,822,439) (764,039) 729,670 (1,856,808) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้    - 53,708 - 53,708 

กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 2,140,521 1,321,295 (1,546,659) 1,915,157 

ภาษเีงนิได ้ (88,411) 14,039 - (74,372) 

กําไรสุทธ ิ 2,052,110 1,335,334 (1,546,659) 1,840,785 

     

ผลกระทบจากขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้    200,675 

ผลกระทบของรายการอื่น*    218,537 

กําไรสุทธจิากการดําเนินงานปกต*ิ*    2,259,997 

     

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย  2,696,171 52,537 (32,019) 2,716,689 

     

สนิทรพัย์ถาวรจําแนกตามส่วนงาน 76,629,442 502,995 (244,912) 76,887,525 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้    1,359,350 

สนิทรพัย์ไม่จําแนกตามส่วนงาน    47,919,864 

สนิทรพัย์รวมในขอ้มลูทางการเงนิรวม    126,166,739 

 

* คอืผลกระทบของรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้จากการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 

** คือกําไรสุทธิที่ไม่รวมรายการกําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้น และรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงาน 

อย่างสมํ่าเสมอ 
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จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายไดส้าํหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ธรุกิจผลิต   

 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 22,434,035 - 22,434,035 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 30,005 2,000 32,005 

รวม 22,464,040 2,000 22,466,040 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ธรุกิจผลิต   

 กระแสไฟฟ้า ธรุกิจอ่ืน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 62,453 - 62,453 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 30,005 117,112 147,117 

รวม 92,458 117,112 209,570 

 

5 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2564  

พนับาท 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563  

พนับาท 
   

สินทรพัย ์   

ตราสารอนุพนัธท่ี์ใช้สาํหรบัป้องกนัความเส่ียง   

   สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 71,565 15,387 

   สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้และเงนิต้นต่างสกุลเงนิ 160,654 417,071 

รวมสินทรพัย ์ 232,219 432,458 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2564  

พนับาท 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563  

พนับาท 
   

หน้ีสิน   

หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน   

   ตราสารอนุพนัธ ์- สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ - 11,389 

ตราสารอนุพนัธท่ี์ใช้สาํหรบัป้องกนัความเส่ียง   

   สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 3,075,794 3,417,968 

   สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 674 24,291 

   สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้และเงนิต้นต่างสกุลเงนิ 68,299 - 

   สทิธใินการขายเงนิตราต่างประเทศ 36,138 - 

รวมหน้ีสิน 3,180,905 3,453,648 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 2 

 

30 มิถนุายน  

พ.ศ. 2564  

พนับาท 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563  

พนับาท 
   

หน้ีสิน   

ตราสารอนุพนัธท่ี์ใช้สาํหรบัป้องกนัความเส่ียง   

   สทิธใินการขายเงนิตราต่างประเทศ 36,138 - 

รวมหน้ีสิน 36,138 - 

 

ไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 

 

เทคนิคในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ มดีงัต่อไปน้ี 

 

• มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้และเงนิต้นต่างสกุลเงนิและสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยถูกกําหนดจากอตัรา

ดอกเบีย้ล่วงหน้าซึง่อา้งองิจากเสน้อตัราผลตอบแทนทีส่งัเกตได ้(observable yield curve)  

• มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและสทิธใินการขายเงนิตราต่างประเทศถูกกําหนดจากอตัรา

แลกเปลีย่นทนัทซีึง่อา้งองิจากธนาคารพาณิชย ์
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ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายุตธิรรมและมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถึง

รายการทีร่าคาตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ราคา 

ตามบญัชี 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

ราคา 

ตามบญัชี 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย     

หุน้กู ้ 30,823,628 32,358,326 31,814,855 33,906,335 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,452,000 1,639,926 1,776,000 1,973,843 
 

6 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้     

   - กจิการอื่น 3,709,699 3,125,305 39,777 45,075 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3) 403 408 49,566 10,419 

รวมลูกหน้ีการคา้ 3,710,102 3,125,713 89,343 55,494 
     

รายไดค้า้งรบั 3,752,527 3,094,222 6,179 12,832 

ดอกเบีย้คา้งรบั     

   - กจิการอื่น 42,488 26,540 - 190 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3) 12,306 8,713 2,422,659 1,895,105 

เงนิปันผลคา้งรบั      

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3) - - - 127,000 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 48,859 85,991 48,859 85,991 

ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 169,530 244,872 3,635 1,196 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 103,394 100,047 26,584 18,390 

เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ 709 765 1,091,603 938,099 

เงนิทดรองจ่ายพนักงาน 6,123 2,488 1,997 18 

ลูกหน้ีอื่น     

   - กจิการอื่น 274,982 60,651 16,597 10,322 

   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.3) 4,058 25,707 550,981 519,846 

อื่น ๆ 161,642 48,881 35,542 32,909 

หกั  ค่าเผื่อขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (6,478) (6,478) (5,218) (5,218) 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 8,280,242 6,818,112 4,288,761 3,692,174 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

20 

 

ลูกหน้ีการคา้กจิการอื่นสามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ 3,284,316 2,795,819 39,777 45,075 

ครบกําหนดชาํระ - ไม่เกนิ 3 เดอืน 249,290 247,855 - - 

 - 3 - 6 เดอืน 67,116 12,021 - - 

 - 6 - 12 เดอืน 21,864 31,640 - - 

 - มากกว่า 12 เดอืน 87,113 37,970 - - 

 3,709,699 3,125,305 39,777 45,075 

 

ลูกหน้ีการคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ 403 408 10,168 1,926 

ครบกําหนดชาํระ - ไม่เกนิ 3 เดอืน - - 5,084 1,243 

 - 3 - 6 เดอืน - - 26,784 - 

 - 6 - 12 เดอืน - - 280 - 

 - มากกว่า 12 เดอืน - - 7,250 7,250 

 403 408 49,566 10,419 

 

สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 
 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาจํานวน 48.86 ลา้นบาท เกดิจากรายไดท้ีร่บัรูต้ามสญัญาจดัซื้อและก่อสรา้ง

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยท์ุ่นลอยน้ํา ซึง่มากกว่าเงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็  
 

สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาจะถูกโอนไปเป็นลูกหน้ีการคา้เมื่อสทิธใินการได้รบัสิง่ตอบแทนเป็นสทิธทิีป่ราศจากเงื่อนไข ทัง้น้ีบรษิทัจะ

ออกใบแจง้หน้ีตามรอบระยะเวลาหรอืความก้าวหน้าทีกํ่าหนดในสญัญา 
 

เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการพฒันาโครงการ 

 

เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการ คอื เงนิซึง่บรษิทัหรอืบรษิทัย่อยไดจ่้ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการในอนาคตของกลุ่มกิจการ 

โดยจะเรยีกเกบ็ไปยงับรษิทัเจา้ของโครงการนัน้ ๆ เมื่อไดม้กีารจดัตัง้บรษิทัขึน้แล้ว เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพฒันาโครงการถูกแสดง

อยู่ในรายการลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นในข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ แต่ถูกแสดงอยู่ในส่วนของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนใน 

ขอ้มลูทางการเงนิรวม เน่ืองจากจะถูกแปลงสภาพไปเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนของกลุ่มกจิการในอนาคต 
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7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท  
  

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 9,597,689 

ลงทุนเพิม่ 228,171 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 9,825,860 

 

การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปน้ี 

 

(ก) การลงทุนของบริษทั 

 

บริษทั บี.กริม แอลเอน็จี จาํกดั (“BGLNG”)   

 

ในระหว่างไตรมาสทีห่น่ึงของปี พ.ศ. 2564 BGLNG ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรง ไดเ้รยีกชาํระค่าหุน้เพิม่เตมิ โดยบรษิทัไดจ่้าย

ชาํระค่าหุน้เพิม่เตมิดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจํานวน 7.44 ลา้นบาท นอกจากน้ี BGLNG ยงัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน

จาก 10 ลา้นบาท เป็น 50 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 400,000 หุน้ มมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท บรษิทัซื้อ

และจ่ายชาํระค่าหุน้สาํหรบั 400,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 40 ลา้นบาท  

 

บริษทั บ่อทองวินดฟ์ารม์ จาํกดั (“BTW”)   

 

ในระหว่างไตรมาสทีส่องของปี พ.ศ. 2564 BTW ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางตรง ไดเ้รยีกชาํระค่าหุน้เพิม่เตมิ โดยบรษิทัไดจ่้ายชําระ 

ค่าหุน้เพิม่เตมิดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจํานวน 180.48 ลา้นบาท  

 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์แอลเอน็จี เจวี จาํกดั (“BGPLNGJV”)  

 

ในระหว่างไตรมาสทีส่องของปี พ.ศ. 2564 BGPLNGJV ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัไดถู้กจดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกจิเกี่ยวกบั

การจดัหาและค้าก๊าซธรรมชาต ิ(“LNG”) โดยบรษิทัมสีดัส่วนได้เสยีใน BGPLNGJV รอ้ยละ 99.99 บรษิทัได้จ่ายชําระค่าหุ้น

เป็นจํานวน 0.25 ลา้นบาท  
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(ข) การเปล่ียนแปลงช่ือของบริษทัย่อย 

 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 1 จาํกดั 

 

เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิัท อ่างทอง เพาเวอร์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทางอ้อม ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ

บรษิทักบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อ่างทอง) 1 จํากดั 

 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ราชบุร)ี 1 จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรง ไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยน

ชือ่บรษิทักบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อ่างทอง) 2 จํากดั 

 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ราชบุร)ี 2 จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางตรง ไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยน

ชื่อบรษิทักบักระทรวงพาณิชยเ์ป็น บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อ่างทอง) 3 จํากดั 

 

ภายใต้เงื่อนไขของสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวของบรษิัทย่อย กลุ่มกิจการได้นําใบหุ้นสามญัทัง้หมดของบรษิทัย่อยจํานวน 16 บรษิัท  

ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัสาํหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาว (หมายเหตุ 11) 

 

8 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

 

(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท  
   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 564,929 - 

ลงทุนเพิม่ 22,500 22,500 

ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุน 11,167 - 

การลดทุน (97,102) - 

เงนิปันผลรบั (9,459) - 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 492,035 22,500 

 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์(“กองทุนรวมฯ”) 

 

เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมฯ มีมติอนุมตัิให้ลดมูลค่า 

ของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยละ 0.54 บาท โดยกลุ่มกิจการได้รบัเงนิคืนจากการลดทุนสําหรบั 179,819,100 หน่วย เป็น

จํานวนเงนิรวม 97.10 ลา้นบาท  

 

บริษทั ยนิูเวนเจอร ์บีจีพี จาํกดั (“UVBGP”) 

 

เมื่อวนัที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ลงทุนใน UVBGP ในสดัส่วนได้เสยีร้อยละ 45 โดยการซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ 

UVBGP จํานวน 2,250,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 22.50 ล้านบาท การลงทุนดงักล่าวทําให้ 

UVBGP มสีถานะเป็นบรษิทัร่วมของกลุ่มกจิการ 

 

(ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท  

   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 500,328 533,070 

ลงทุนเพิม่ 49,802 43,053 

ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุน 29,928 - 

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อื่น 15,890 - 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 749 - 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 596,697 576,123 

 

บริษทั บี.กริม ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จาํกดั (“BGSNP”) 

 

ในระหว่างไตรมาสทีห่น่ึงของปี พ.ศ. 2564 BGSNP ซึง่เป็นการร่วมคา้ของบรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จํากดั (“BSPR”) 

ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อม ไดเ้รยีกชําระค่าหุน้เพิม่เตมิ โดย BSPR ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิม่เตมิดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิ

เป็นจํานวนเงนิรวม 6.75 ลา้นบาท 

 

B.Grimm Power (Poipet) Co., Ltd. (“BGPPP”) 

 

ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2564 BGPPP ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบรษิทั เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ 

เป็น 2.50 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ บรษิัทไดล้งทุนเพิม่เติมตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจํานวนเงนิ 1.38 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 

เทยีบเท่ากบั 43.05 ล้านบาท โดยบรษิทัได้โอนลูกหน้ีอื่นแทนการจ่ายชําระค่าหุ้นเป็นจํานวน 23.01 ล้านบาท และจ่ายชําระเป็น 

เงนิสดเป็นจํานวน 0.85 ลา้นบาท ส่วนทีเ่หลอืจํานวน 19.19 ลา้นบาท บนัทกึเป็นเจา้หน้ีอื่น 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 

การเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

ท่ีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท พนับาท 

       

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 80,300,238 1,175,768 11,779,174 648,569 118,530 541,343 

การซื้อเพิม่ 3,514,833 238,505 17,172 5,879 2,115 1,139 

การขายและการตดัจําหน่าย - สุทธ ิ (10,760) (2,241) - (593) - - 

การโอนเขา้(ออก) (83,640) - - - - - 

การดอ้ยค่า (6,444) - - - - - 

การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า - (703) - - (973) - 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 1,226,967 7,274 296,245 - - - 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (2,254,201) (60,036) (301,706) (25,647) (8,104) (20,400) 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 82,686,993 1,358,567 11,790,885 628,208 111,568 522,082 
 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ทีม่มีลูค่าตามบญัชจํีานวน 41,148.51 ลา้นบาท ไดนํ้าไปวางเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุ 11) 
 

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ต้นทุนทางการเงนิจํานวน 131.94 ล้านบาท ซึ่งเกดิจากเงนิกู้ยมืทีม่วีตัถุประสงค์เฉพาะสําหรบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ไดถู้กบนัทกึเป็นต้นทุนของโครงการ

ระหว่างก่อสรา้งในขอ้มลูทางการเงนิรวม เงนิกูย้มืดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 2.55 ถงึรอ้ยละ 5.25 ต่อปี 
 

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจํ้านวน 7.63 ลา้นบาท และดอกเบีย้จากหน้ีสนิสญัญาเช่าจํานวน 10.67 ลา้นบาท ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ไดถู้กบนัทกึเป็นตน้ทุนของโครงการระหว่างก่อสร้าง

ในขอ้มลูทางการเงนิรวม และจํานวน 1.70 ลา้นบาท และ 2.61 ลา้นบาท ตามลําดบั ไดถู้กบนัทกึในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจา้หน้ีการคา้     

   -  กจิการอื่น 2,418,394 1,972,677 6,171 22 

เจา้หน้ีอื่น     

   -  กจิการอื่น 580,283 754,626 22,765 26,836 

   -  กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.4) 58,870 8,399 63,749 125,035 

เจา้หน้ีค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า     

   -  กจิการอื่น 1,794,950 1,378,672 - - 

   -  กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.4) 10,905 - - - 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย      

   -  สถาบนัการเงนิ 295,106 329,754 85,078 88,846 

   -  กจิการอื่น 2,022 1,659 2,022 1,584 

   -  กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16.4) 45,420 41,490 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 370,338 608,777 31,343 84,123 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - สญัญาบรกิารระยะยาว 489,274 449,848 - - 

เงนิปันผลคา้งจ่าย 19,480 - - - 

หน้ีสนิทางการเงนิจากสญัญาคํ้าประกนั - - 23,640 65,879 

เจา้หน้ีจากการซื้อบรษิทัย่อย  - 95,151 - - 

 6,085,042 5,641,053 234,768 392,325 

 

11 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

 

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินอยู่ในรูปของตัว๋สญัญาใช้เงิน และสญัญาสินเชื่อทรสัต์รีซีท ซึ่งถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี  

เงนิกู้ยืมระยะสัน้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่างร้อยละ 1.65 ถึงร้อยละ 3.03 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 1.15 ถึงร้อยละ 3.25 ต่อปี)  

มลูค่าตามบญัชขีองเงนิกูย้มืระยะสัน้ใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรมเน่ืองจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระสาํคญั 

 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     

   ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,078,469 1,361,841 - - 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (33,350) (25,389) - - 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     

   ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธ ิ 2,045,119 1,336,452 - - 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 41,549,876 29,557,129 3,000,000 3,000,000 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (467,281) (418,691) - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 41,082,595 29,138,438 3,000,000 3,000,000 
     

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 43,127,714 30,474,890 3,000,000 3,000,000 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท  
   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 30,474,890 3,000,000 

เงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ขึน้ 12,384,639 - 

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (703,776) - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 572,500 - 

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (134,818) - 

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี 12,874 - 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 521,405 - 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 43,127,714 3,000,000 

 

ในระหว่างไตรมาสที่หน่ึงของปี พ.ศ. 2564 บริษัทย่อย 3 แห่งได้ตกลงในสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้สําหรบัพฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าที่สญัญาจะหมดอายุลง (“SPP Replacement”) เงนิกู้ยมืดงักล่าวมวีงเงนิกู้ยมื

รวม 17,290.80 ลา้นบาท โดยมกํีาหนดชาํระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยทุกหกเดอืนและสามเดอืน และมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวั  

 

ในระหว่างไตรมาสทีส่องของปี พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศเวยีดนามไดต้กลงในสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวเพื่อชําระคืน

เงนิกู้ยมืระยะสัน้ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า เงนิกู้ยมืดงักล่าวมวีงเงนิกู้ยมืรวม 182.44 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยมกํีาหนดชําระคืน 

เงนิตน้และดอกเบีย้ทุกหกเดอืน และมอีตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละอตัราดอกเบีย้ลอยตวั  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหว่างไตรมาสทีส่องของปี พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยอกีแห่งหน่ึงในประเทศเวยีดนามไดต้กลงในสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวเพือ่ชําระคนื

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ที่ใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เงินกู้ยืมดงักล่าวมีวงเงินกู้ยืมรวม 1,978,217.43 ล้านเวียดนามดอง โดยมีกําหนด 

ชาํระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ทุกเดอืน และมอีตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
 

เงนิกู้ยมืระยะยาวเหล่าน้ีคํ้าประกนัโดยหุ้นของบรษิัทย่อย (หมายเหตุ 7) การจดจํานองทีด่นิ และโรงไฟฟ้าของกลุ่มกจิการ (หมายเหตุ 9) 

และ standby letter of credit ที่ออกโดยกลุ่มกิจการ และคํ้าประกันโดยบริษัท นอกจากน้ี กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด 

บางประการตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาดงักล่าว ซึง่รวมถงึการดํารงอตัราส่วนทางการเงนิตามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญา 
 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืทีเ่ป็นอตัรา

ดอกเบี้ยตลาด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มกจิการ และอยู่ในขอ้มูลระดบัที ่2 ของลําดบัชัน้มูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชเีน่ืองจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระสาํคญั 
 

12 หุ้นกู้ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,599,990 3,699,990 2,700,000 2,700,000 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้รอตดับญัช ี (2,768) (2,710) (1,005) (946) 

ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธ ิ 4,597,222 3,697,280 2,698,995 2,699,054 

     

หุน้กู ้ 26,300,138 28,200,128 13,500,000 13,500,000 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้รอตดับญัช ี (73,732) (82,553) (55,893) (63,840) 

หุน้กู้ - สุทธ ิ 26,226,406 28,117,575 13,444,107 13,436,160 
     

รวมหุน้กู ้- สุทธ ิ 30,823,628 31,814,855 16,143,102 16,135,214 

 

การเปลี่ยนแปลงของหุน้กูใ้นระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท 
   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 31,814,855 16,135,214 

ไถ่ถอนหุน้กู้ (999,990) - 

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กูร้อตดับญัช ี 8,763 7,888 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 30,823,628 16,143,102 

 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้คํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคดิลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยมืที่เป็นอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ วนัที่ใน 

งบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มกจิการ และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม  

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

กําไรจากมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ (9,877) (21,012) - - 

ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืและหุน้กู้ 1,503,659 1,400,118 434,172 314,846 

ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากกองทนุรวมโครงสรา้ง  

   พื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (หมายเหตุ 16.2) 45,420 65,152 - - 

ค่าธรรมเนียมผูกพนัวงเงนิกู้ 17,513 - - - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 679,537 171,394 213,995 1,803 

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืและ 

   หุน้กูร้อตดับญัช ี 21,329 20,131 7,888 7,809 

ตน้ทุนทางการเงนิซึง่เกดิจากการคดิลดหน้ีสนิ 

   ระยะยาวค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า - 187,670 - - 

อื่น ๆ 24,931 33,355 4,339 4,616 

 2,282,512 1,856,808 660,394 329,074 

 

14 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิได้ระหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายจากการประมาณการจากฝ่ายบรหิาร โดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกบัทีใ่ชก้บักําไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 

ประมาณการอตัราภาษีเงนิไดแ้ทจ้รงิถวัเฉลี่ยสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 สําหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวม

ระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล คอือตัรารอ้ยละ 9.28 และ รอ้ยละ 0.02 ตามลําดบั (พ.ศ. 2563 : อตัรา

รอ้ยละ 3.88 และ รอ้ยละ 0.00 ตามลําดบั) 

 

15 เงินปันผล 

 

พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานสําหรบัปี พ.ศ. 2563  

ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท สาํหรบัหุน้สามญัจํานวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 782.07 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ่้าย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

พ.ศ. 2563 

 

เมื่อวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสําหรบัปี 

พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท สําหรบัหุน้สามญัจํานวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 573.52 ล้านบาท เงนิปันผล

ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(สงิคโปร)์ พทีอี.ี แอลทดี.ี และคุณฮาราลด ์ลงิค ์ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทั คดิเป็น

จํานวนรอ้ยละ 29.38 และรอ้ยละ 24.30 ตามลําดบั (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 30.46 และรอ้ยละ 24.30 ตามลําดบั) และบรษิทัถูกควบคุม

โดยคุณฮาราลด ์ลงิค ์ 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

16.1 รายได้และรายได้อ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

รายได้     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า     

   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุม     

      ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 11,324 11,860 - - 

   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 497 - - - 

 11,821 11,860 - - 

     

รายไดค่้าบรกิาร     

   บรษิทัย่อย - - 143,048 145,117 

   การร่วมคา้ 2,000 2,000 2,000 2,000 

 2,000 2,000 145,048 147,117 

     

รายได้อ่ืน     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัย่อย - - 699,419 409,831 

   การร่วมคา้ 3,635 3,314 639 615 

   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 203 - - - 

 3,838 3,314 700,058 410,446 

     

ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั     

   บรษิทัย่อย - - 103,390 - 

     

เงนิปันผลรบั     

   บรษิทัย่อย - - 658,913 1,018,248 

 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.2 ค่าใช้จ่าย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  
     

การซ้ือน้ําดิบ     

   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุม     

     ของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 102,532 101,021 - - 

   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย 26,478 31,563 - - 

 129,010 132,584 - - 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

   บรษิทัร่วม 45,420 65,152 - - 

   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุม 510 475 111 98 

   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย 1,236 1,094 - - 

 47,166 66,721 111 98 

     

ค่าเช่าและค่าบริการสาํนักงาน     

   กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 17,200 20,001 2,279 800 

     

การจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า     

   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุม 12,298 8,010 2,062 1,256 

   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย 12,879 3,150 - - 

 25,177 11,160 2,062 1,256 

     

การซ้ือท่ีดิน     

   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย 5,048 - - - 

 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.3 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ลูกหน้ีการค้า     

   บรษิทัย่อย - - 49,566 10,419 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 403 408 - - 

 403 408 49,566 10,419 

     

ดอกเบีย้ค้างรบั     

   บรษิทัย่อย - - 2,419,609 1,892,651 

   การร่วมคา้ 12,306 8,713 3,050 2,454 

 12,306 8,713 2,422,659 1,895,105 

     

เงินปันผลค้างรบั     

   บรษิทัย่อย - - - 127,000 

     

     

ลูกหน้ีอ่ืน     

   บรษิทัย่อย - - 547,621 494,818 

   การร่วมคา้ 3,363 25,032 3,360 25,028 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 695 675 - - 

 4,058 25,707 550,981 519,846 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.4 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

   บรษิทัย่อย - - 43,926 125,018 

   การร่วมคา้ 19,758 17 19,758 17 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 39,112 8,382 65 - 

 58,870 8,399 63,749 125,035 

     

เจ้าหน้ีค่าก่อสร้าง     

   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย 10,465 - - - 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 440 - - - 

 10,905 - - - 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

   บรษิทัร่วม 45,420 41,490 - - 

     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

   กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 37,942 42,700 6,822 8,773 

   ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบรษิทัย่อย 234,622 47,671 - - 

 272,564 90,371 6,822 8,773 

 

16.5 เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

บรษิทัย่อย - - 5,820,251 8,620,027 

การร่วมคา้ 170,809 168,552 18,240 59,040 

 170,809 168,552 5,838,491 8,679,067 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท 
   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 168,552 8,679,067 

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้เพิม่ขึน้ 43,057 413,115 

รบัคนืเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้ - (3,814,124) 

โอนจากเงนิใหกู้้ระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 383,000 

โอนเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (40,800) (40,800) 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น - 218,233 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 170,809 5,838,491 

 

เงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาทและดอลลาร์สหรฐัฯ มอีตัราดอกเบี้ยคงทีต่่อปี 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : อตัราดอกเบีย้คงทีต่่อปี) เงนิใหกู้ด้งักล่าวมกํีาหนดชาํระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยภายในหน่ึงปี 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัใกล้เคยีงกบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของการคิดลด 

ไม่มสีาระสาํคญั 

 

16.6 เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

บรษิทัย่อย - - 24,590,059 26,689,329 

การร่วมคา้ 53,760 - 53,760 - 

 53,760 - 24,643,819 26,689,329 

 

ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิใหกู้้ระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
     

ส่วนทีถ่งึกําหนดรบัชาํระ - ภายในหน่ึงปี - - 453,570 453,570 

 - เกนิกว่าหน่ึงปี 53,760 - 24,190,249 26,235,759 

 53,760 - 24,643,819 26,689,329 
  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564  

มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท  พนับาท 
   

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ - 26,689,329 

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวเพิม่ขึน้ 24,960 454,382 

รบัคนืเงนิใหกู้ร้ะยะยาว (12,000) (2,271,285) 

โอนจากเงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40,800 40,800 

โอนเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (383,000) 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น - 113,593 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 53,760 24,643,819 

 

เงนิใหกู้้ระยะยาวแก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิให้กู้ที่ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาทและดอลลาร์สหรฐัฯ มอีตัราดอกเบี้ย 

คงที่ต่อปี และอตัรา MLR ลบส่วนเพิม่คงที่ต่อปี เงนิให้กู้ยมืดงักล่าวมกํีาหนดชําระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตัง้แต่ พ.ศ. 2564  

ถงึ พ.ศ. 2583 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิให้กู้ระยะยาวแก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัคํานวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ย 

เงนิกู้ยมืที่เป็นอตัราดอกเบี้ยตลาด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มกิจการ และอยู่ในข้อมูลระดบั 2 ของลําดบัชัน้ 

มลูค่ายุตธิรรม มลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชเีน่ืองจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระสําคญั 

 

16.7 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564  

มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท  
  

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 1,776,000 

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (324,000) 

มลูค่าตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 1,452,000 

 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั แสดงไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท 
   

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 695,000 671,500 

ครบกําหนดเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 757,000 1,104,500 

 1,452,000 1,776,000 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัคอื สญัญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกจิการไฟฟ้า (“สญัญา”) ใหแ้ก่ กองทุนรวมฯ 

ซึง่ครอบคลุมระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถงึวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิตน้และดอกเบีย้มกํีาหนดชําระคนื

ทุก ๆ รอบระยะเวลาหกเดอืน สญัญาดงักล่าวจะสิน้สุดในวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 

ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญา เมื่อครบวนัสิ้นสุดของสญัญา หากมหีน้ีสนิทีค่า้งชําระตามสญัญาใหถ้อืว่าภาระหน้ีสนิของกลุ่มกิจการ

บนส่วนทีค่า้งอยู่ดงักล่าวเป็นอนัสิ้นสุดลง 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคต  

และคดิลดดว้ยอตัราทีส่ะทอ้นความเสีย่งของบรษิทัย่อย ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 5.31 ต่อปี ขอ้มลูอยู่ในระดบั 3 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

16.8 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

ผูบ้รหิารสําคญั รวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิารระดบัสูง ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอื

คา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท  พนับาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 48,346 53,036 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,397 10,201 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 6 6 

ผลประโยชน์ของผูบ้รหิารสําคญัทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 4,711 

 49,749 67,954 

 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีมีสาระสาํคญั 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนและสญัญาทีม่สีาระสําคญั 

ทีแ่ตกต่างจากทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 อย่างเป็นสาระสําคญั ยกเวน้สญัญาดงัต่อไปน้ี 

 

17.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ก) ในระหว่างไตรมาสที่หน่ึงของปี พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยกับ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายหน่ึง สญัญาดงักล่าวมมีลูค่ารวม 113.75 ลา้นบาท 

 

ข) ในระหว่างไตรมาสทีส่องของปี พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงไดต้กลงในสญัญาก่อสรา้งระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ากบั

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายหน่ึง สญัญาดงักล่าวมมีลูค่ารวม 268.70 ลา้นบาท 

 

ค) ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตการจดัหาอุปกรณ์ตามสญัญา

ก่อสร้างสําหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมกบัผู้รบัเหมารายหน่ึง โดยมกีารปรบัมูลค่าสญัญาดงักล่าว

เพิม่ขึน้อกี 43.99 ลา้นบาท 

 

17.2 สญัญาท่ีมีสาระสาํคญั 

 

ก) ในระหว่างไตรมาสที่หน่ึงของปี พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงในสญัญาดําเนินงานและบํารุงรกัษาสําหรบั

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมกับผู้รบัเหมารายหน่ึง สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี 2 เดอืน สญัญามีมูลค่ารวม  

14.78 ลา้นบาท 

 

ข) ในระหว่างไตรมาสที่หน่ึงของปี พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยสองแห่งได้ตกลงขยายอายุสญัญาซ่อมบํารุงระยะยาวสําหรบั

อุปกรณ์โรงไฟฟ้า จากเดมิสญัญามรีะยะเวลา 8 ปี เป็น 15 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่ซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ โดยมกีารปรบั

มลูค่าสญัญาดงักล่าวเพิม่ขึน้อกี 282.50 ลา้นโครนสวเีดน และ 80.82 ลา้นบาท 

 

  



บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
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18 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

ก) เมื่อวนัที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company (“DTE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม 

ในประเทศเวยีดนาม และดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์DT1 กําลงัการผลติ 180 เมกะวตัต ์และโครงการ DT2 

กําลงัการผลติ 240 เมกะวตัต์ ไดล้งนามในสญัญาแบ่งแยกกจิการกบั DT1 Energy Joint Stock Company (“DTE1”) ซึ่งไม่ได้

มคีวามเกี่ยวข้องกัน เพื่อดําเนินการโอนสินทรพัย์สุทธิของโครงการ DT1 พร้อมทัง้สญัญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวที่มีกําลัง 

การผลิต 180 เมกะวตัต์ ให้แก่ DTE1 การแบ่งแยกกิจการดงักล่าวได้ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ภายหลงัการแบ่งแยกกิจการ กลุ่มกิจการมสี่วนได้เสยีใน DTE เพิม่ขึ้นจากเดมิร้อยละ 55.00 เป็นร้อยละ 96.25 โดยที่กําลงั 

การผลติตามสดัส่วนการถอืหุน้ยงัคงเดมิที ่231 เมกะวตัต์ ทัง้น้ีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิiรวม ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2564 ซึง่เป็นวนัทีก่ารแบ่งแยกกจิการแลว้เสรจ็ มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท  
  

สนิทรพัย์รวม ลดลง 4,118,173 

หน้ีสนิรวม ลดลง 2,333,487 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม ลดลง 1,725,630 

 

ข) เมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท จํานวน  

3 ชุด มลูค่ารวมทัง้สิน้ 12,000 ลา้นบาท มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

ชุดท่ี 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

อาย ุ

(ปี) 

อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละต่อปี) 
     

1 2,000 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 3 1.41 

2 3,000 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 5 1.95 

3 7,000 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2574 10 3.20 

 

หุน้กูม้กํีาหนดชาํระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน นับจากวนัที ่6 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและข้อจํากัดบางประการตามที่ได้กําหนดไว้ อาทิเช่น การดํารงอัตราส่วนของหน้ีสินต่อ 

ส่วนของเจา้ของตามอตัราทีร่ะบุในสญัญา เป็นตน้ 

 

ค) เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน

สําหรบัปี พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท สําหรบัหุน้จํานวน 2,606,900,000 หุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 391.04 ล้านบาท 

เงนิปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

19 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

